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Metrologie v domácnosti

 měřidla používaná doma

 „fakturační“ měřidla, která hlídají 
především spotřebu energií 

(ve smyslu Zákona o metrologii jsou to tzv. 
stanovená měřidla, tj. měřidla stanovená 
Vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu) 

 „orientační“ pracovní měřidla, která 
používáme k tomu, abychom zjistili 
potřebné hodnoty a údaje, k získání 
informace, k orientaci



Metrologie v domácnosti

„fakturační“ (stanovená) měřidla

 na jejich údajích do jisté míry závisí 
naše platby za služby spojené s 
užíváním bytu:

 elektroměry

 vodoměry

 plynoměry

 měřiče tepla



Metrologie v domácnosti

Stanovená „fakturační“ měřidla

měřidla, která hlídají naši spotřebu energií,                 

hlídá stát, protože jsou užívána v tzv. 

regulované sféře (legální metrologie)

na těchto měřidlech najdete označení 

schválení typu měřidla a úřední značky ve 

formě štítků či plomb  (viz obrázky)  



Metrologie v domácnosti

Značka schválení typu: TCM XXX/YY – ZZZZ

XXX – číslo oboru měření, YY – poslední dvojčíslí rok

ZZZZ – číslo certifikátu

plomba, 

úřední značka 



Metrologie v domácnosti

„orientační“ pracovní měřidla

 ta měřidla, která používáme sami, abychom 
znali číselné hodnoty některých veličin:

 lékařský teploměr, venkovní a pokojový 
teploměr

 kuchyňská váha, osobní váha

 svinovací metr, krejčovský metr

 hodiny, stopky

 příp. vlhkoměr, tlakoměr, voltmetr,  jiná 
měřidla



Metrologie v domácnosti

orientační měřidla

 Tato měřidla využíváte pro svou informaci 

(orientaci), abyste věděli jakou hodnotu má 

veličina, která vás zajímá

 Můžete si je dát zkalibrovat, ale doma to závisí 

pouze na vás

Kalibrační značka



Metrologie z pohledu řidiče

Širší význam metrologie v dopravě

metrologie (měření) má význam pro výrobu 

automobilů (především velmi přesné měření 

délky, rozměrů) a další významnou roli v STK 

a měření emisí

 metrologie má význam v dopravních 

stavbách, (silnice, železnice, mosty, tunely)

 vážení kamiónů: přetížení kamionů, 

poškozování silnic



Metrologie z pohledu řidiče

 samotný řidič automobilu je 

s metrologií konfrontován 

především:

 na čerpací stanici 

 při setkání s Policií



Metrologie z pohledu řidiče

na čerpací stanici PHM:

 Výdejní stojany (správný objem paliva)

 Pneuměřiče (správný tlak v pneumatikách)

 Kvalita PHM (dohled ČOI)

orientační značka  



Metrologie z pohledu řidiče

 Ve styku s policií:

 Radary – měření rychlosti vozidel, 

úřední značka



Metrologie z pohledu řidiče

 Ve styku s policií:

 Návykové látky: orientační tester (řidič)

 Analyzátory alkoholu v dechu

 Analyzátory přítomnosti drog

 „policejní“ analyzátory

 alkoholu v dechu 

 schválené, ověřené, značka



Metrologie z pohledu zákazníka

 v obchodě (a restauračním zařízení) 

jde především o:

 správnou hmotnost

 správný objem 

 Hotově balené zboží

 Lahve

 „Správná míra“ nápoje



Metrologie z pohledu zákazníka

 garantovaná hmotnost 

 Hotově balené zboží

 Hledej značku

 správný objem 

 značka (ES značka shody)

 rysky



Metrologie z pohledu pacienta

 Metrologie hraje významnou roli i ve 

zdravotnictví:

 Zdravotnické prostředky a přístroje: 

 Roentgeny, lasery

 Teploměry, tlakoměry

 Glukometry 

 Audiometry, apod. 



Metrologie z pohledu pacienta

Velký význam má též:

Hygiena pracovního prostředí (hluk, prašnost)

Měření hluku:  

Klinická biochemie (laboratorní vyšetření moči, 

krve)  zde větší význam mají referenční metody, 

kalibrátory

 Farmacie, léčiva  



Metrologie v praktickém životě

 Výše uvedené příklady ukázaly rozsah 
metrologie, která nás obklopuje a ovlivňuje 
naše životy

 Možná si všimnete metrologických značek 
u pokladny v supermarketu, na výdejním 
stojanu čerpací stanice, na sklenici piva, 
apod.

 Měření je v našem životě důležité, je ale 
nenápadné, přesto představuje cca 6 – 8% 
podíl na vytvořeném HDP ve světě! 



Metrologie v praktickém životě

 Zkuste si „prožít“ jeden metrologický den !

 Obyčejné všední ráno je u většiny z nás „metrologické“

 Probudí nás  budík (čas), rozsvítíme (elektroměr), myjeme 

se (vodoměr), vaříme si snídani (plynoměr), abychom 

věděli, jak se máme obléknout, podíváme se na 

teploměr, někteří z nás si ráno stoupnou i na váhu, 

 A pak den pokračuje – cesta do školy (do práce), školní 

výuka (pracovní činnost), oběd, volnočasové aktivity, 

nákupy, večeře, večerní zábava a konečně spánek. Po 

celou tu dobu nás jistě měření doprovázelo.


